הסקירה השבועית של ספונסר – 20.02.2011
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר  www.sponser.co.ilתחת הקטגוריה סקירה
שבועית " -ניתוח מדדים"" ,ניתוח מניות" ו" -על רגל אחת".

ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מגמה חיובית מלווה בעליות שערים מרשימות נרשמו בבורסה בת"א בסיכום שבועי .המדדים המובילים עלו
בכ 3% -בממוצע כשמדד הבנקים הגדיל לעשות כשעלה בלמעלה מ 5% -וזאת בהובלת מניית בנק מזרחי שקפצה בכ.9.5% -
במדד ת"א  100בלטו מניות גולף ,בריטיש ישראל ונייר חדרה שרשמו עלייה נאה של כ 8% -בממוצע כל אחת ומעליהן ניתן
למצוא את מניית רבוע נדל"ן שזינקה בכמעט  .19%מנגד ,בצד השלילי מניות רציו יה"ש ונס טכנולוגיות רשמו ירידות שערים
של כ 5% -בממוצע כל אחת.
באפיק הסולידי ,מדדי התל בונד רשמו עליות שערים של כ 0.4% -בממוצע .באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת עם
נטייה לעליות שערים על רקע מדד המחירים לצרכן שהפתיע כשעלה ב ,0.2% -שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו עליות
שערים של כ 0.2% -בטווחים הארוכים ומדדי אגרות החוב השקליות )השחרים( נסחרו במגמה מעורבת ללא שינוי מהותי.
מחזורי המסחר היו סביב הממוצע ועמדו על כ 1.8 -מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,2.48% -מדד ת“א  75עלה ב ,1.89% -מדד הבנקים עלה ב ,5.20% -מדד הנדל“ן 15
רשם השבוע עליה של  3.34%ומדד התל-טק  15רשם התחזקות של  .1.91%בשוק המט“ח הדולר היציג רשם עד כה ירידה
שבועית של  2.2%לרמה של  3.6130ש“ח לדול .
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ 2.5% -בסיכום השבוע החולף וסגר ברמה של  1335נקודות ,ההתנגדות המשמעותית אותה
לא הצליח המדד לפרוץ גם השבוע נמצאת סביב רמת  1345הנקודות ורק פריצה ברורה שלה תהווה איתות קניה מחודש
כשכרגע הסיכויים לפריצה כלפי מעלה גברו בצורה משמעותית ולדעתנו המדד צפוי לרשום מהלך עולה נאה בשבועות
הקרובים.
שקל-דולר – הדולר ירד בצורה חדה במהלך השבוע החולף בעקבות המדד שהפתיע בעלייה של  0.2%וגרם לצפי לעליית
ריבית כבר בהחלטה הקרובה ,הדולר נסחר כעת סביב רמה של  3.61ש"ח לדולר לאחר שלא הצליח כצפוי לפרוץ בצורה
משכנעת כלפי מעלה וכעת הוא צפוי להמשיך לדשדש מעל רמות התמיכה סביב  3.50-3.53ש"ח לדולר.
מדד  DAXגרמניה  -המדד מורכב ממניות  30החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה .המדד הינו אחד המדדים
המובילים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו .כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף מדד המניות
הגרמני המשיך לעלות מעט גם השבוע לאחר שפרץ את רמת ההתנגדות אותה ציינו כיעד לאורך כל הדרך ברמה של 7200
נקודות וכעת סביר להניח שהמדד ימשיך לעלות אל עבר ההתנגדות הבאה השוכנת באזור  8150הנקודות.

מדד הבנקים -מחולשה לעוצמה זה המשפט הנכון לכתוב על מדד הבנקים השבוע לאחר עליה של מעל  ,5%פריצה של רמת
התנגדות ברצועה של  1340/50נקודות עד להגעה לאזור התנגדות אופקי חשוב ברמה של  1380נקודות .עליות השערים
במדד התרחשו תוך גידול במחזורי מסחר אך עם זאת ביום המסחר האחרון המדד נעצר סביב רמת ההתנגדות הרשומה לעיל.
פריצה של רמה זו תשלח את המדד לרמת  1400נקודות וסביר שגם לשיא סביב .1450
מדד  -S&P 500מדד משוקלל של שערי כל  500המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק .רשימת המניות במדד זה
כוללות  425מניות של חברות בענף התעשייה ו 75 -מניות של חברות בענף התחבורה .ניתן לראות בגרף שהמדד פשוט לא
עוצר כל תיקון יומי או תוך יומי נועד להמשך עליות לעבר שיאים חדשים יותר .ניתן לקחת את רמת  1330כרמת שיא חדשה
שההמשך שלה הביא עוד  10נקודות רק השבוע .שבירה של אזור זה תוציא תיקון לאזור של  1300נקודות אולם תיקון לא
נראה לעין בשלב זה.

ניתוח מניות
פריגו ) - (PRGOהחברה ,פריגו קומפני ,פועלת בתחום מוצרי הבריאות ) (HEALTH CAREהכולל תרופות ללא מרשם רופא
ותוספי מזון בריאותיים הנמכרים על ידי רשתות פרמה  (PRIVATE LABEL).בנוב‘  2004חתמה החברה על הסכם מיזוג עם פריגו
פרמצבטיקה )לשעבר אגיס תעשיות( ,לפיו היא תהפוך לחברת בת בבעלות מלאה של החברה .עם השלמת המיזוג ,חדלו מניותיה
של פריגו פרצבטיקה להיסחר בבורסה בתל אביב .במקביל נרשמו מניות פריגו למסחר כחברה דואלית ,כאשר הן כבר נסחרות
בבורסת ה -NASDAQ.נציין כי פריגו פרמצבטיקה עוסקת בתחום הפרמצבטיקה והמוצרים הרפואיים וכן בענף מוצרי הצריכה הכולל
מוצרי קוסמטיקה ,טואלטיקה ,סבונים ,דטרגנטים ,מוצרי נקיון.

ניתוח טכני – הנייר בלונג ברור ,תמיכה קרובה ברמת  $74.4וכל זמן שהמחיר נותר מעליה הכיוון ממשיך להיות חיובי ,תמיכה
נוספת ומהותית הרבה יותר שוכנת ב  $68למניה ,שבירה שלה תחייב ניתוח מחודש של הנייר.
אפריקה ) - (611012החברה ,אפריקה ישראל להשקעות בע“מ ,הינה חברת השקעות ואחזקות ,העוסקת במגוון תחומים בארץ
ובחו“ל .לקבוצת אפריקה שישה תחומי פעילות עיקריים - :פיתוח מקרקעין בארץ ובחו“ל :יזום פרויקטים המיועדים למגורים,
למשרדים ולמסחר על דרך של איתור קרקעות ,רכישתן ,הקמת מבנים ומכירת היחידות.
ניתוח טכני – המניה מתממשת לאחרונה ומשלימה תיקון פיבו  61.8למהלך העולה האחרון ,בשלושת ימי המסחר האחרונים
ניתן לראות היפוך וחזרה לכיוון העולה כאשר ההתנגדות הקרובה שוכנת ב  3150נק' ואחריה בשיא האחרון על  3303נק',
פריצה של שתי הרמות הנ"ל תהווה איתות קניה מהותי להמשך .מלמטה התמיכה החשובה ביותר שוכנת ב  2750נק' וכל זמן
שהמחיר מעליה הסיכוי להמשך עולה גבוה לדעתי.
טבע ) - (TEVAהחברה ,טבע תעשיות פרמצבטיות בע“מ ,הינה חברה גלובלית שבסיסה בישראל ,ואחת מ 20 -החברות
הפרמצבטיות המובילות בעולם .טבע ,המתמחה בייצור תרופות גנריות וייחודיות ובייצור חומרים פעילים לתעשיה הפרמצבטית ,הינה
אחת מהמובילות בעולם בתחום הגנריקה .לטבע אתרי ייצור ,מחקר ,שיווק והפצה בישראל ,צפון אמריקה ובאירופה .קרוב ל90%-
ממכירותיה של טבע הן לצפון אמריקה ואירופה .בנוסף מפתחת טבע ומשווקת בעצמה וביחד עם אחרים ,את מוצרה הייחודי הראשון
ה -COPAXONE,לטיפול בטרשת נפוצה .בינואר  2004הושלם המיזוג עם  SICOR,ובינואר  2006הושלמה רכישתIVAX .
ניתוח טכני – המניה ממשיכה להסחר בתנועה צידית ובתוך גבולות מאד ברורים שהם  $56מלמעלה ו  $48מלמטה ,פריצה או
שבירה של הרמות הנ"ל יהוו איתות טכני מהותי להמשך.
אסם ) - (604014החברה ,אסם השקעות בע“מ ,והחברות המוחזקות על ידה עוסקות ביצור ושיווק של מוצרי מזון בטמפרטורת
החדר ,מזון מצונן ומזון קפוא:
תחום המזון בטמפרטורת החדר כולל חטיפים מלוחים ומתוקים ,מוצרי שוקולד ומוצרי מאפה כגון עוגות ,עוגיות ,קרקרים ,ביסקוויטים
ודגני בוקר .מגזר נוסף בתחום טמפרטורת החדר כולל בין היתר פסטה ,מרקים ,תבשילים ,רטבים ,שימורים ,קפה ומזון לחיות
מחמד.
המזון המצונן כולל בין השאר סלטים מוכנים וארוזים וכן פסטרמות ונקניקיות.
תחום המזון הקפוא כולל מוצרים מעובדים על בסיס של עוף והודו ,מוצרי מאפה קפואים הנאפים בנקודות המכירה ,תחליפי בשר
ומוצרי מזון על בסיס ירקות ,ארוחות מוכנות וגלידות
ניתוח טכני – לאחר מהלך יורד מתקן המניה עושה תחתית כפולה על המחיר  3710נק' אך ביום המסחר האחרון נכשלת בניסיון
פתיחה של התבנית כאשר נועלת את המסחר מתחת להתנגדות  3910נק' ,כאמור פתיחת תבנית תחתית כפולה מותנית בפריצת
השיא שבין שני השפלים וזה עדיין לא קרה ,במקרה של פריצה שכזו ניתן יהיה לקנות את הנייר להציב סטופ נוח וקרוב ,אך במקרה
אחר שבו נראה שבירה של  3710יתקבל איתות שלילי נוסף והמימוש יהיה עמוק יותר.
מזרחי טפחות ) - (695437התאגיד ,בנק מזרחי טפחות בע“מ ,עוסק בפעילות בנקאית מסחרית  -עסקית וקמעונאית ,ובפעילות
משכנתאות בישראל .למזרחי טפחות פעילות בנקאית גם בחו“ל .בנוסף לפעילות הבנקאית ,עוסק מזרחי טפחות בפעילויות שונות
הקשורות בשוק ההון ,לרבות :ייעוץ לפעילות בשוק ההון ,ניהול תיקי ניירות ערך עבור לקוחות ,שרותי נאמנות ,חתמות והנפקות,
הפצת קרנות נאמנות ותפעול קופות גמל .ביולי  2008הושלמה עסקה ,לפיה רכש מזרחי מבנק הפועלים את מלוא החזקותיו בבנק
יהב .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת“א . 25
ניתוח טכני – המניה עושה השבוע היפוך מגמה ברור כאשר פותחת תבנית תחתית כפולה ,פורצת את ההתנגדויות ב 3700 ,3600
ונעצרת בשלב זה מתחת להתנגדות האופקית ב  3840נק' ,פריצה של רמה זו תאפשר המשך עולה גם בשבוע הבא .להערכתי סביר
שנראה כעת איוורור כלשהו עד רמת  3700לכל היותר ומשם המשך עולה עם יעד בשיא השנתי על  4000נק'.
דיסקונט ) - (691212התאגיד ,בנק דיסקונט לישראל בע“מ ,פועל באמצעות בנקים מסחריים בארץ ובחו“ל ,בנקים למשכנתאות
וחברות לשירותים פיננסים שעוסקות בין היתר בתחום כרטיסי האשראי ,חיתום להנפקות וניהולן ,השקעות בקרנות הון ,ניהול תיקי
השקעות ,קופות גמל וקרנות השתלמות .פעילות הבנק מתבצעת באמצעות מספר חטיבות:
בנקאות עסקית :מגזר זה כולל את החברות הגדולות.בנקאות מסחרית :מגזר זה כולל בעיקר חברות בינוניות ,בעלות מחזור מכירות שנתי של עד  100מיליון ש“ח.בנקאות קמעונאית :מגזר זה כולל את החברות הקטנות ,לקוחות אח“מ ועסקים קטנים ופרטיים.בנקאות פרטית .מניות הבנק נסחרות במדד ת“א .25
ניתוח טכני – המניה במגמה מינורית יורדת ,נסחרת מתחת להתנגדות אופקית ברמת  764נק' ,פריצה של רמה זו תאפשר
קניה עם סטופ נוח ,מאידך התמיכה שוכנת בשפל האחרון ובמידה וזה ישבר המימוש יהיה עמוק יותר.

דיסקונט השקעות ) - (639013התאגיד ,חברת השקעות דיסקונט בע"מ ,הינה חברת אחזקות העוסקת בתחומים שונים,
ביניהם :תקשורת ,טכנולוגיה ,נדל"ן ,מסחר ושירותים.
בין אחזקותיה העיקריות של דיסקונט השקעות ניתן למנות בין היתר את החברות הציבוריות סלקום ,נטוויז'ן ,אלרון ,גיוון,
שופרסל ,כור ,מכתשים אגן ונכסים ובנין.
ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתוח טכני למנייה מראה כי עדיין נותרת תחת מימוש ,לטווח הקצר,
כאשר ביום המסחר האחרון  ,הגיעה עד לנקודת הפריצה של קו מהלך יורד בשילוב עם ממוצע  -50ברמת  7445נכון ליום
המסחר האחרון .יכולת המנייה לפרוץ רמת התנגדות זו  ,יאשר איתות חיובי ראשון עם יעד קרוב על–באזור  .8000לעומת זאת
כישלון בפריצה יאשר חזרה לתמיכה המהותית היושבת ברמת  .7000למעשה מחכים כאנ להכרעה .פריצת ממוצע  50או
שבירת  .7000ל מ ע ק ב.

דלק קידוחים ) - (475020השותפות ,דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת ,הוקמה לצורך ביצוע פעילות חיפוש והפקה של נפט וגז
בישראל .בהתאם להנחיות הבורסה ,התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרוייקטים של חיפושים והפקה אשר הוגדרו
במפורט בהסכם השותפות המוגבלת ,אשר במסגרתו מוגדרים האזורים הגאוגרפיים הנכללים בנכסי הנפט הקיימים של
השותפות .בנוסף ,נקבע כי עיקר הוצאותיה של השותפות יהיו "הוצאות חיפוש ופיתוח" כמשמעות מונח זה בתקנות מס הכנסה.
ניתוח טכני – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25מבט טכני מראה כי המנייה נותרה במצב של התכנסות מחירים
בשלב זה ,ולטווח הקצר ,כאשר יכולת המנייה לפרוץ את רמת  ,1380ובמיוחד את  ,1400תאשר איתות חיובי ראשוני ,אל יעד
קרוב על  .1488מנגד כישלון בפריצה ייתן אשור להמשך תבנית ההתכנסות ,כאשר התמיכה הקרובה נמצאת באזור 1181-
 .1236ל מ ע ק ב.

על רגל אחת
רציו ) - (394015מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה שנמצאת במימוש
והתמיכה הקרובה שלה היתה על רמת  57.7וקו מהלך עולה ,שברה ביום המסחר האחרון את תמיכה זו .לכן האיתות
השלילי עדיין בתוקף עם תמיכה כעת על רמת  .55רמת  55הינה תמיכה מאוד חשובה ,כך שאם תישבר נקבל איתות
שלילי משמעותי ,מנגד היפוך כאן יאשר תחילת מהלך מתקן עולה.
הראל השקעות ) - (585018מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה שנמצאת
במהלך עולה ברור לטווח הבינוני ארוך ,נמצאת עדיין תחת מימוש לטווח הקצר .טכנית ,השבוע שוב התהפכה המנייה על
תמיכת  20000החזקה ,אולם עדיין לא פרצה את ההתנגדות הקרובה ברמת  .21410רק פריצה שכזו תאשר המשך
עולה לטווח הקצר עם יעד קרוב על  22000וממוצע  .50בינתיים תנועה רוחבית  20000-21410כאשר האיתות יתקבל
ביציאה.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות http://finance.sponser.co.il/pps/index.php sponser charts -
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך
כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל.
לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות
שהוזכרו ,כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות .
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.

